เวทีเสวนา เรือ่ ง “นโยบายเศรษฐกิจ BCG จะพลิกโฉมการเกษตรไทยได้อย่างไร”
ดำเนินการโดย
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเคหการเกษตร
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08:30 – 13:00 น.
ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

หลักการณ์และเหตุผล
การพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวไปสู่ฐานเศรษฐกิจใหม่ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี (ปี พ.ศ.
2561-2580) เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง สังคมเป็นธรรม
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ไปพร้อมๆ กับ
การจัดให้มีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green economy) พ.ศ.
2564-2569 อันเป็นแนวคิดในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ พร้อมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผลักดันให้ประเทศได้ก้าวสู่
การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูง ซึ่งฐานเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (bio-economy)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรทั้งที่ เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร มีกระบวนการแปรสภาพเพื่อนำ
กลับมาใช้ใหม่ ให้ความสำคัญกับ การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโ ภคที่เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ที่จะเกิดกับชุมชนเศรฐกิจฐานรากและเกษตรกรให้ปรับ เปลี่ยน
ฐานของกิจกรรมการผลิตแบบเก่าที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและได้มูลค่าต่ำ ไปสู่ฐานการผลิตใหม่ที่ใช้
ทรัพยากรอันจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในกระบวนการผลิต เกิดผลตอบแทนการ
ผลิตเปรียบเทียบที่ดีกว่าเดิม มีช่องทางการตลาดและโซ่อุทานสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเอาของเหลือใช้จาก
การผลิตในไร่นามาเป็นวัตถุดิบสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร รวมถึงการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ
ในภาคการเกษตร เมื่อนำเศรษฐกิจ BCG เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล อาทิ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเกษตรแม่นยำ (precision farming) ในระบบการผลิตและการให้บริการทาง
การเกษตร รวมถึงในปัจจุบันผู้คนในสังคมทุกแง่มุมของโลกสามารถติดต่อเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นทั้งกลไกขับเคลื่อนและแรงกดดันต่อการปรับนโยบาย การลดทอนกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้
เหมาะสมกับบริบท เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับการใช้ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติทยี่ ั่งยืน
สถาบันคลังสมองของชาติ และหน่วยงานภาคี เห็นความจำเป็น ในการจัดทำแนวทางเพื่อการแปลง
แนวนโยบายเศรษฐกิจ BCG ต่อภาคเกษตรไทยไปสู่ภาคการปฏิบัติ เพื่อหนุนเสริมให้ เศรษฐกิจการเกษตร
ภายใต้ฐาน BCG เติบโตและขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงกำหนดจัดงานเสวนา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจ BCG จะพลิกโฉมการเกษตรไทยได้อย่างไร” โดย
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มีเป้าประสงค์เพื่อนำเสนอแนวนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของภาคการเกษตร ตลอดจนทิศทางและกลไกในการ
ขับเคลื่อนสู่ภาคการปฏิบัติ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มกี ารเสวนาแลกเปลี่ยนข้อความเห็นในประเด็น “แนวทางการ
ขับเคลื่อน BCG Model ให้ต อบโจทย์เ ศรษฐกิจ เกษตรฐานราก” เพื่อประมวลสถานการณ์ ในปัจจุบัน
ทิศทางและเป้าหมายที่จะก้าวไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG ภาค
การเกษตร
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อความเห็นถึง รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อน การปรับฐาน
การเกษตรสู่เศรษฐกิจ BCG รวมถึงประเด็นของโอกาสและความท้าทายในการไปให้ถึงเป้าหมาย
ในอนาคต
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย รวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อความเห็นและข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคม
การนำประเด็นที่เป็นช่องว่างหรือ ข้อความท้าทายจัดทำขึ้นเป็น เสนอเชิงนโยบาย และรวมถึงโจทย์วิจัย อัน
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ของภาคการเกษตรไทย
ผู้เข้าร่วมเสนา
ผู้เข้าร่วมเสวนาประมาณ 50-60 ท่าน ประกอบด้วย บุคลากรทางการเกษตรและอาหาร นักวิชาการ
หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน
วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
กำหนดจัดงานเสวนาในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08:30 – 13:00 น. ณ ห้องประชุมทิวลิป
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105

สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรสาร 02-126-7635 อีเมล์ worapat@knit.or.th
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(ร่าง) กำหนดการ
เวทีเสวนา เรือ่ ง “นโยบายเศรษฐกิจ BCG จะพลิกโฉมการเกษตรไทยได้อย่างไร”
ดำเนินการโดย
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเคหการเกษตร
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08:30 – 13:00 น.
ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09:00 – 09:10 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเสาวนา
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
09:10 – 10:00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจ BCG กับการพลิกโฉมการเกษตรไทย: โอกาสและ
ความท้าทาย”
โดย นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร
10:00 – 12:00 น. เสวนา เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน BCG Model ให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจเกษตรฐานราก”
ร่วมเสวนาและให้มุมมองโดย
- ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ด้านวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
- รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
- ดร.ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
- คุณธนัท ทรงเมธากฤตย์
Technical Advisor Agriculture & Food Cluster, GIZ
ดำเนินรายการโดย
- รศ.สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ
12:00 – 13:00 น. ปิดการเสาวนา และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
หมายเหตุ อาหารว่างจะถูกจัดเสริฟระหว่างการเสวนา
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